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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по вътрешния пазар и 

защита на потребителите да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

A. като има предвид, че европейският портал за електронно правосъдие е основен 

инструмент за достъп до информация и до правосъдие и че той представлява важна 

стъпка напред с оглед на модернизирането на публичната администрация на ЕС; 

Б. като има предвид, че по-добрият достъп до информация и увеличеното използване 

на усъвършенствани цифрови инструменти за свързани с дружественото право 

формалности през всичките етапи на развитие на дружествата следва да увеличат 

правната сигурност и да намалят разходите на дружествата; 

В. като има предвид, че се полагат усилия за взаимно свързване на електронните 

търговски регистри и регистрите по несъстоятелност в рамките на Съюза, което е 

важно за прозрачността и правната сигурност на вътрешния пазар; 

Г. като има предвид, че единният достъп до тези регистри чрез портала за електронно 

правосъдие все още е невъзможен заради различията в техническите стандарти, 

използвани от държавите членки; като има предвид, че са необходими 

допълнителни условия за въвеждане на достъпни, оперативно съвместими и лесни 

за употреба инструменти за електронно управление, които да са на разположение на 

обществеността в ЕС; като има предвид, че степента на сигурност и защита на 

данните в процеса на обработка е основна предпоставка за използването на 

електронното правосъдие предвид естеството на данните, използвани в съдебната 

дейност; 

Д. като има предвид, че се полагат непрестанни усилия за подобряване на 

сътрудничеството между администрациите на държавите членки чрез опростяване и 

цифровизиране на определени административни услуги; 

Е. като има предвид, че използването на отворени стандарти е от основно значение, за 

да се даде възможност на гражданите на ЕС да участват в правителствени 

платформи и за да не се принуждават гражданите да използват програми, 

специфични за системния оператор, за целите на комуникацията със своето 

правителство; 

Ж. като има предвид, че ключовите базови цифрови технологии следва да бъдат 

заложени в основата на всички усилия за осъвременяване и рационализиране на 

обществените услуги, така че да се предоставят бързи и висококачествени услуги, за 

да се увеличи мобилността на гражданите и да се създадат трансгранични публични 

административни структури за предприятията, като по този начин се подпомогне 

повишаването на конкурентоспособността и съответно ЕС бъде превърнат в по-

привлекателно място за инвестиране и живеене; 

З. като има предвид, че се полагат усилия за оказване на подкрепа за прехода на 

държавите членки към повсеместно използване на електронни обществени поръчки 

и към използването на регистри на договорите и оперативно съвместими 
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електронни подписи в техните публични сектори; 

1. призовава Комисията да повиши осведомеността за значимостта на портала за 

електронно правосъдие и за начините, по които той може да се използва, и да го 

превърне в инструмент за обслужване „на едно гише“ за получаване на цялата 

съответна правна информация и за достъп до правосъдие в държавите членки; 

отбелязва обаче, че не всички страни в производствата имат еднакъв достъп и 

необходимите умения, за да използват информационните и комуникационните 

технологии, което би могло да доведе до ограничаване на техния достъп до 

правосъдие; подчертава, че следва да се обръща особено внимание на 

предоставянето на достъп на лицата с увреждания до европейския портал за 

електронно правосъдие; 

2. призовава Комисията да популяризира и продължи да разработва европейския 

портал за електронно правосъдие и използването на цифровите технологии за 

търговски цели и за публичния сектор като цяло, така че да се ускори 

трансграничното и междусекторното използване на електронна идентификация, в 

това число мобилната идентификация, както и на удостоверителните услуги при 

електронни трансакции на вътрешния пазар (електронен подпис и други услуги 

IDAS1 , удостоверяване на автентичността на уебсайтове и услуги за електронна 

препоръчана поща); 

3. подчертава колко е необходимо да се запази човешкото измерение в случаите, 

когато определени услуги биват подобрявани посредством въвеждането на 

електронен формат, за да се позволи на гражданите да се възползват от 

персонализирани насоки и решения; 

4. приветства въвеждането на e-CODEX, даващ възможност за пряка комуникация 

между граждани и съдилища във всички държави членки, като важна стъпка за 

улесняване на трансграничния достъп до публични услуги; призовава също така за 

взаимосвързани бази данни на равнището на ЕС, за да се доразвива оперативната 

съвместимост между правните органи в рамките на ЕС; припомня обаче, че 

сигурността на документите и сигурността на самоличността, както и мрежовата 

сигурност, продължават да бъдат източник на значителна загриженост; припомня 

колко е важно при предоставянето на такива цифрови услуги да се зачита защитата 

на личните данни и на принципите, заложени в Хартата на основните права на 

Европейския съюз, като правото на неприкосновеност на личния живот; 

5. поздравява Съвета и Комисията за работата им по въвеждането на европейския 

идентификатор за съдебна практика (ECLI), който е много полезен за правни 

проучвания и съдебен диалог, и приветства създаването на търсачка в рамките на 

ECLI, която следва да улесни достъпа до правна информация в рамките на Съюза; 

6. призовава Комисията да разгледа какви са допълнителните начини за насърчаване 

на цифровите решения за формалностите през всичките етапи на развитие на 

                                                 
1 Набор от стандарти за електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронни 

трансакции на единния европейски пазар. Той е предвиден в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните 

услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, 
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дружествата, попълването и подаването по електронен път на документи на 

дружествата и предоставянето на трансгранична и друга информация за търговските 

регистри; отбелязва, че в тази област законодателството може да бъде единственият 

начин за създаване на подходяща правна рамка за цифрови решения на 

общоевропейско равнище; 

7. подчертава, че електронното управление е особено важно за малките и средните 

предприятия, които са ограничени по отношение на размера на персонала и 

наличните средства; 

8. призовава за координация на равнището на ЕС на закупуването и прилагането на 

решения за електронно управление, за да се улесни обменът на данни; 

9. счита, че с оглед на гладкото изпълнение на плана за действие са необходими ясно 

определени крайни срокове и ясни мерки, предназначени да ограничат 

бюрократизма; 

10. счита, че за да бъде възможно планът за действие да бъде изпълнен навреме на 

общоевропейско равнище, държавите членки следва да въведат специализирани 

курсове за обучение относно електронните административни услуги за държавните 

служители и лицата, вземащи решения; 

11. счита, че държавите членки следва да улеснят провеждането на информационни и 

образователни кампании, с цел гражданите на ЕС да могат да използват пълноценно 

възможностите, предлагани от новите портали за електронно управление и услуги; 

12. призовава Комисията да подкрепя държавите членки по отношение на въвеждането 

на автоматизирани централизирани механизми, които улесняват своевременната 

идентификация на всякакви физически или юридически лица, притежаващи или 

контролиращи земя или сгради в рамките на тяхната територия, с цел да се 

предотврати използването на финансовата система за целите на изпирането на пари 

или за финансирането на терористи; счита, че информацията следва да бъде пряко 

достъпна на национално равнище за звената за финансово разузнаване и 

компетентните органи и че тя следва да бъде достъпна и нейното търсене да бъде 

осъществимо за звената за финансово разузнаване от други държави членки 

посредством централизираните механизми; 

13. счита, че следва да бъде активизирана работата по електронната взаимосвързаност 

на търговските регистри и регистрите по несъстоятелност на държавите членки, и 

подчертава значението на тази взаимосвързаност за вътрешния пазар; подчертава, 

че информацията, която трябва да се предостави, следва да бъде съобразена с общ 

европейски модел или рамка; 

14. насърчава отварянето на данните и услугите за публичния сектор с оглед на 

насърчаването на нови възможности за придобиване на знания, растеж и работни 

места; призовава Комисията и държавите членки да насърчават отворените 

стандарти при разработването на публични цифрови решения; 

15. призовава Комисията да инициира и приложи набор от мерки, които да дадат на 

предприятията възможност да участват в състезателната процедура за възлагане на 
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обществени поръчки по електронен път навсякъде в ЕС, като се постави акцент 

върху развитието на националните електронни системи за обществени поръчки, 

единния европейски документ за обществени поръчки, онлайн хранилището за 

сертификати (e-Certis) и електронното фактуриране; 

16. счита, че е от съществено значение в този контекст Комисията и държавите членки 

да си сътрудничат в разработването на прототип на европейски каталог със 

стандартите по отношение на информационните и комуникационните технологии 

(ИКТ) при възлагането на обществени поръчки, за да се улесни оперативната 

съвместимост при намирането на цифрови решения чрез стимулиране на 

позоваването на общ набор от стандарти и профили по отношение на ИКТ при 

възлагането на обществени поръчки; 

17. призовава Комисията при провеждането на Програмата за пригодност и 

резултатност на регулаторната рамка (REFIT) да обърне по-голямо внимание на 

оперативната съвместимост и на потенциалните ползи от ефективното използване 

на цифровите технологии, когато става дума за преразглеждането на 

съществуващите достижения на правото по отношение на вътрешния пазар и 

изготвянето на нови предложения. 
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